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Rok 2016 w kilku zdaniach

Tematem przewodnim tego roku było hasło biblijne z Księgi Iza-
jasza 66,13: Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał 
(wg Biblii warszawskiej). 

Wszystkie spotkania, akcje i imprezy organizowane przez nas 
związane były właśnie z tym hasłem, które ukazuje Boga jako 
osobę najbliższą człowiekowi, pozostającą z nim w bardzo in-
tymnej relacji. Jak matka reaguje On na najmniejszą krzywdę  
i cierpienie swojego dziecka. To Bóg, na którego zawsze możemy 
liczyć. Przygotowując programy poszczególnych wydarzeń, szcze-
gólną uwagę zwróciliśmy na moc pocieszenia, której możemy do-
świadczać w relacjach z Bogiem i ludźmi.

Mamy nadzieję, że odbiorcy naszych programów oraz ich partne-
rzy, goście, osoby i instytucje wspierające, mogli współpracować  
z Centrum jako instytucją otwartą, dającą impulsy do rozwoju  
i mocno osadzoną w realiach współczesnego życia Kościoła oraz 
społeczeństwa.

DZIAŁAMY W POLSCE OD 20 LAT 

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO OD 12 LAT 

Przestrzenie naszego zaangażowania to m.in.: 
akcje społeczne: Rodzina rodzinie, Daj dzieciom nadzieję, 
działania pomocowe dla Burkina Faso i Asuanu
akcje charytatywne: Prezent pod choinkę, niosący pomoc dla 
dzieci zagrożonych ubóstwem na Ukrainie, Białorusi i w Rumunii, 
oraz List do Dzieciątka, skierowany do dzieci ulicy i ich rodzin
działania ewangelizacyjne, czyli tygodnie ewangelizacyjne
projekty dla młodzieży, np. Bezsenna noc, Noc z Lutrem, obozy
działalność streetworkerska na Górnym Śląsku z dziećmi ulicy 
specjalistyczna praca z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem
poradnictwo psychologiczno-pastoralne, czyli praca z osobami 
w relacji jeden na jeden oraz grupach i zespołach
media: program radiowy „Po prostu” emitowany w lokalnym ra-
diu oraz w Internecie, a tworzony razem z parafią ewangelicką 

z Gliwic, e-czasopismo „Warto”, Internet
szkolenia: Szkoła Biblijna, kursy duszpasterskie i superwizji,  
szkolenie dla moderatorów grup wsparcia dla osób po stracie, 
kurs dla osób prowadzących szkółki
wydawnictwo, które od kilkunastu lat wydaje chrześcijańską 
literaturę, muzykę oraz słuchowiska. Prowadzimy także 
księgarnię „Warto” w Cieszynie oraz internetową warto.com.pl. 
Najważniejsze obszary wydawnicze to: powieści Lidii Czyż: „Moc-
niejsza niż śmierć”, „Narodziny perły”, „Pozostała tylko nadzieja”. 
Książki teologiczne: Marcin Luter „Wykład Listu do Rzymian”, 
prof. Manfred Uglorz „Bóg i człowiek”. Słuchowiska dla dzieci, 
m.in.: „Baśniowy pokoik”, „Kolorowy śmietnik”, „Księżniczka i ry-
cerz”. Muzyka chrześcijańska, m.in.: Jagodziński Trio „Warownym 
grodem”, Beata Bednarz „Pasja miłości”. 

Od początku istnienia w naszej pracy docieramy do dzieci  
i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, aby poprawiać jakość 
ich życia w każdym jego wymiarze – na poziomie lokalnym  
i ogólnopolskim. 

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i samorządami 
przy realizacji projektów w różnych miejscach Polski oraz part-
nerskimi organizacjami międzynarodowymi.

Centrum Misji i Ewangelizacji, jak każda tego rodzaju struktura, 
aby mogła funkcjonować, potrzebuje w miarę stabilnych podstaw 
finansowych. Głównym filarem finansowania CME w 2016 roku, 
podobnie jak i w latach poprzednich, były wpłaty od ofiarodaw-
ców, dlatego jako organizacja niezmiennie potrzebujemy pomocy 
finansowej do realizacji naszych projektów i bieżącego funk-
cjonowania.

nasze hasła: LUDZIE TO BOŻA METODA 
   DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA
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Rada CME 
Rada Centrum jest najwyższym organem, czuwa nad realizacją 
jego zadań, inicjuje działania, kontroluje i nadzoruje. 

Prezes: ks. bp Paweł Anweiler
Sekretarz: Jan Macura
Członkowie: ks. bp Jerzy Samiec, ks. bp Marian Niemiec, 
Maciej Oczkowski

Jest także statutowym kolegialnym organem nadzoru, odrębnym 
od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie 
wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

DLA DZIECI

4 PRZEPROWADZONE PROJEKTY

Kurs prowadzenia szkółek niedzielnych  
w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Toruń
• od 8 do 10 kwietnia  
• pomoc osobom, które angażują się lub dopiero chcą zacząć pro-
wadzić szkółki niedzielne w swojej parafii

Obóz dla dzieci „Z Przyjacielem”, Piosek
• 7 do 15 sierpnia 
• ciekawy i aktywny wypoczynek dla dzieci z pełnym programem, 
rozwijanie poczucia odpowiedzialności i samodzielności, integra-
cja dzieci z różnych rejonów Polski i spoza kraju

Konspekty szkółek niedzielnych
• projekt całoroczny
• opracowanie materiałów w formie konspektów, które stanowią 
praktyczną pomoc w przeprowadzaniu szkółek niedzielnych dla 
dzieci w parafiach
• przygotowano 42 konspekty szkółek, które ukazały się na stro-
nie internetowej www.materialy.cme.org.pl

Półkolonie dla dzieci z językiem angielskim
• 19 lipca - 1 sierpnia w Radomiu
• 2-15 sierpnia w: Cieplicach, Poznaniu i Słupsku
• charakter edukacyjno-ewangelizacyjny

48 WOLONTARIUSZY: osoby, które prowadziły szkółki, zajęcia 
plastyczne, taneczne i sportowe, przygotowywały materiały 
plastyczne oraz 19 Amerykanów i 21 Polaków, prowadzących 
zajęcia w formie półkolonii dla dzieci

Towarzyszymy w codziennym życiu dzieciom, młodzieży i osobom 
dorosłym w celu poprawy jakości ich życia. Poprawa ta ma ścisły 
związek z potrzebami duchowymi. 

CME MOTYWUJE I STWARZA MOŻLIWOŚCI DO: 
> odkrywania swojego powołania 
> zaangażowania dla dobra drugiego 
> rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka 
> nabywania przez niego nowych umiejętności  
   i kompetencji

Od początku roku przygotowywaliśmy LUTERAŃSKI KATECHIZM 
DLA DOROSŁYCH, a od jesieni 2016 tłumaczyliśmy ewangelicki 
katechizm dla młodzieży YOUBE, wydany przez szwajcarskie 
wydawnictwo Fontis.

W 2016 roku dotarliśmy do 56 396 
osób, pomagało nam łącznie 910 wo-
lontariuszy, w tym 94 stałych. Współ-
pracowaliśmy z 289 partnerami.

DZIĘKUJEMY

now
ość
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DLA MŁODYCH

6 PRZEPROWADZONYCH PROJEKTÓW

CHOT Chrześcijański Obóz Technologiczny, Wisła-Czarne
• 20-27 lutego 
• integracja młodzieży, rozwój talentów (m.in. warsztaty 
specjalistyczne), zapoznanie z informacjami dotyczącymi ludzi 
żyjących w czasach apostoła Pawła
 
Kurs wychowawców, Dzięgielów
• 4-7 lutego
• program obejmował organizację wypoczynku dzieci i młodzieży 
oraz zajęć z nimi, zakończony egzaminem i zaświadczeniem 
o posiadanych kwalifikacjach

Bezsenna noc, Wisła
• 26 marca
• otwarte spotkanie dla młodzieży, impuls do refleksji nad istotą 
czasu pasyjnego i Wielkanocy oraz własną duchowością
 
Warsztaty muzyczne, Cieszyn
• 16-17 kwietnia 
• integracja młodzieży, rozwój talentów (warsztaty wokalne), 
nauka 14 nowych piosenek, zakończona koncertem finałowym

Fajny! obóz młodzieżowy, Niedzica
• 21-30 lipca 
• integracja młodzieży z całej Polski, wypoczynek, poznawanie 
Boga i Jego Słowa
 
Noc z Lutrem, Golasowice
• 31 października
• integracja młodzieży z diecezji cieszyńskiej i katowickiej, 
budowanie tożsamości wyznaniowej
 
102 WOLONTARIUSZY: obsługa, nagłośnienie, wykonawcy, 
wychowawcy, duszpasterze, mówcy, instruktorzy, dyrygenci, 
rejestratorzy

ULICA

6 PRZEPROWADZONYCH PROJEKTÓW

Szkoła Mobilna - zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 
zagrożonych marginalizacją w rejonie Bobrka i Rozbarku
1.01-31.12 w ramach trzyletniego projektu 2014-2016
Wzrost samooceny dzieci i młodzieży z bytomskich dzielnic Bo-
brek i Rozbark, zagrożonych wykluczeniem społecznym, spędza-
jących swój wolny czas na ulicy, poprzez uczestnictwo w cyklu 
zajęć profilaktycznych, edukacyjnych oraz animacyjnych.

Minigrant „Śladami Przeszłości” 
marzec-maj: Bytom, Będzin, Świętochłowice, Katowice, Kraków, 
Moszna
Projekt miał na celu wzrost zainteresowania dzieci historią, uka-
zanie alternatywnej formy nauki oraz integrację grup. W ramach 
projektu zwiedziliśmy zamki i muzea, spotkaliśmy się z rycerza-
mi, wspólnie z bytomskimi harcerzami przygotowaliśmy średnio-
wieczną grę terenową pod hasłem „Próba odwagi”, poznawaliśmy 
podstawowe zagadnienia związane ze średniowieczem. 

Konferencja „Od obserwacji do relacji. Streetworking
wśród dzieci i młodzieży marginalizowanej społecznie”
w ramach projektu „Wielka Draka w bytomskiej dzielnicy”
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Ulicy
12.04: Bytom-Miechowice
Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom: streetworke-
rom, pracownikom socjalnym, pedagogom, duchownym, studen-
tom założeń metody street-work wśród dzieci i młodzieży. 
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele samorządu, świa-

now
ość

Jako CME zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w pierwszych 
Dniach Kultury Chrześcijańskiej w Cieszynie, gdzie zaprezento-
waliśmy wystawę figur biblijnych, księgarnię Warto, poprowa-
dziliśmy animacje dla dzieci i zajęcia ze Szkołą Mobilną oraz 
spotkanie autorskie i koncert Zespołu CME.

now
ość
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ta nauki, policji, wieloletni praktycy organizacji pozarządowych, 
którzy realizują programy pedagogiki środowiskowej.

Konkurs recyklingowy „ZRÓB DRAKĘ”  
w ramach projektu „Wielka Draka w bytomskiej dzielnicy”
maj-czerwiec, Bytom
Dzieci z bytomskich świetlic środowiskowych oraz odbiorcy pro-
gramów streetworkerskich mieli za zadanie przygotować bez-
pieczną zabawkę z materiałów używanych powtórnie. Finał akcji 
odbył się 4.06.2016 roku, uczestniczyło w nim ponad 20 dzieci. 
Dla finalistów zorganizowane zostały gry i zabawy, animacje przy 
Szkole Mobilnej oraz oficjalne wręczenie nagród i dyplomów.

Festiwal Zabawy
Bobrek 8-9.08, Rozbark 10-11.08
Motywami przewodnimi imprezy były recykling oraz teatr. W ra-
mach Festiwalu odbyły się m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży: 
taneczne, artystyczne, sportowe, strefa gier planszowych, turniej 
UNO, fotobudka, strefa zabaw podwórkowych, Szkoła Mobilna. 
Na finał wystawiono spektakl Teatru Dobrego Serca z Warszawy 
pt. „Bajka kosmiczna, czyli bajka nie z tej ziemi”.

80 WOLONTARIUSZY: prowadzenie zajęć przy Szkole Mobilnej, 
warsztatów i animacji, pomoc techniczna, kierowca, fotograf, 
prowadzenie warsztatów, organizacja, dokumentacja prasowa, 
członek komisji konkursowej

PARTNER STRATEGICZNY: parafia ewangelicka w Miechowicach

SZKOŁA BIBLIJNA
To miejsce dla każdego, kto chce lepiej rozumieć Słowo Boże i na 
nim budować swoje życie. Tu zapoznajemy z treścią i przesłaniem 
ksiąg Starego i Nowego Testamentu i podstawowymi doktrynami 
biblijnymi. W 2016 roku odbyło się 18 spotkań tzw. zjazdów 
oraz dodatkowe wydarzenia, np.: zjazd absolwentów i byłych stu-
dentów na 18-lecie istnienia Szkoły Biblijnej, inauguracja roku 
2016/17 oraz pierwsze kwartalne spotkanie absolwentów i by-
łych studentów Szkoły Biblijnej.
3 WOLONTARIUSZY: wykładowcy

OŚRODEK POMOCY OSOBOM  
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
Projekt całoroczny współfinansowany z Funduszu Pomocy 
Postpenitencjarnej i Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 
Ministerstwa Sprawiedliwości, którego zadaniem jest wsparcie sys-
temowe osób pokrzywdzonych przestępstwem w zakresie poradni- 
ctwa prawnego, psychologicznego oraz pomocy rzeczowej. Naszym 
celem jest niwelowanie skutków przestępstw, jakich doświadczyły 
osoby pokrzywdzone i członkowie ich rodzin. Pomoc świadczona 
była w Ośrodku Głównym w Gliwicach, jego 5 filiach w: Katowi-
cach, Chorzowie, Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Cieszynie, Raciborzu 
oraz w punktach mobilnych w: Świętochłowicach, Zbrosławicach-

-Kamieńcu oraz Tworogu, Dzięgielowie i Radzionkowie.

Nasi konsultanci pierwszego kontaktu udzielili wsparcia około 
600 osobom, a 471 było klientami Ośrodka. Odbyło się 1941 
godzin porad psychologicznych, 1398 porad prawnych i 114 go-
dzinnych spotkań z mediatorem.

Przeprowadziliśmy także szkolenia wewnętrzne dotyczące syste-
mu pomocy, szkolenie dla kuratorów społecznych i zawodowych, 
rodzinnych i karnych oraz konferencję z okazji Tygodnia Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sądzie Okręgowym 
w Gliwicach. Zorganizowaliśmy także wigilijne spotkanie dla 
dzieci i ich rodzin oraz akcję „Świąteczne odwiedziny”.

Zrealizowaliśmy razem z OPS w Gliwicach projekt „Orzeł i resz-
ka, czyli medal ma dwie strony”. Projekt skierowany do kobiet 
z doświadczeniami przemocy w rodzinie. Celem projektu było 
niwelowanie skutków przemocy i motywowanie do podjęcia dzia-
łań zmierzających do wzmocnienia rodziny w trudnej sytuacji po 
doświadczeniu przemocy. Uczestniczki miały szansę nauczyć się 
przełamywania nabytych, negatywnych doświadczeń i schema-
tów, które mogą stanowić trudności w rozwiązywaniu problemów 
w rodzinie. 

14 WOLONTARIUSZY: asystent osoby pokrzywdzonej, pracownik 
biurowo-administracyjny, konsultant pierwszego kontaktu, opie-
kun dzieci, wykładowca, doradca techniczny

now
ość

now
ość



6

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY 
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZA-
LEŻNIONYCH
Działał od 15 stycznia do 31 grudnia
Naszym celem było przeciwdziałanie alkoholizmowi i ryzykowne-
mu używaniu alkoholu, a także wsparcie poradnicze, konsultacyj-
ne i informacyjne dla osób i rodzin zmagających się z problemem 
alkoholowym, niwelowanie szkód wynikających z używania alko-
holu oraz wsparcie rodzin i osób współuzależnionych oraz ma-
łoletnich i nieletnich zagrożonych alkoholizmem lub dotkniętych 
skutkami alkoholizmu w rodzinie. W ramach Punktu indywidu-
alnych konsultacji udzielali specjaliści terapii uzależnień i psy-
chologowie. 

Z konsultacji skorzystało 89 osób, dla 22 zostały opracowane 
indywidualne plany działania, 60 osób zostało skierowanych do 
placówek terapeutycznych, 8 skierowanych do leczenia psychia-
trycznego z podwójną diagnozą oraz 40 skonsultowanych w kie-
runku ograniczenia używania alkoholu. Pomoc od nas uzyskało 
także 35 rodzin. 

4 WOLONTARIUSZY:  pracownik administracyjny, specjalista pra-
cy z rodziną, psycholog, prawnik

PORTAL DUSZPASTERZ.PL
Udzielaliśmy wsparcia duszpastersko-pastoralnego poprzez 
prowadzenie rozmów online na tzw. dyżurach duszpasterskich, 
których w tygodniu było ok. 4, odpowiadaliśmy na e-maile, pro-
wadziliśmy forum, gdzie odnotowaliśmy 262 000 wejść, oraz 
portal.

7 WOLONTARIUSZY:  6 duszpasterzy online, 2 moderatorów fo-
rum (1 moderator był także duszpasterzem)

PROGRAM RADIOWY „PO PROSTU”
W 2016 roku wyprodukowaliśmy 366 półgodzinnych blo-
ków programowych, które zostały wyemitowane w Radiu CCM 
i w Internecie codziennie o godz. 21.00. We współpracy z parafią
ewangelicką w Gliwicach i ks. red. Andrzejem Komrausem wy-
produkowaliśmy także 52 audycje „Kwadrans z Biblią”, które były 
emitowane w Radiu CCM w każdą niedzielę o godz. 9.00 i 13.00. 
W Programie 1. Polskiego Radia w cyklu „Kościoły w Polsce i na 
świecie” emitowane były 2 nasze reportaże, zaś w naszym stu-
diu nagraliśmy 8 audycji dla Programu 2. Polskiego Radia na 
potrzeby cyklu „Pięć minut nad Biblią” oraz powieść Lidii Czyż 

„Pozostała tylko nadzieja”, a także cykl codziennych rozważań bi-
blijnych „Dzień po dniu z prześladowanym Kościołem”.
25 WOLONTARIUSZY: lektorzy, aktorzy, kaznodzieje

KSIĘGARNIA WARTO
W sprzedaży mieliśmy około 2 500 tytułów: książek, płyt, kartek, 
gadżetów i in. Obsłużyliśmy 20 stoisk w czasie imprez zewnętrz-
nych, np. na konferencjach dla kobiet, duchownych i na synodzie 
Kościoła. Nasze księgarnie odwiedziło ponad 11 tysięcy klientów 
oraz 3 tysiące na innych stoiskach zewnętrznych. Zakupy robiły 
u nas prawie wszystkie parafie ewangelickie w Polsce oraz ponad 
300 innych księgarń, firm i instytucji.
Na stałe współpracujemy z ok. 50 wydawnictwami, hurtownia-
mi i producentami. 

Wypuściliśmy własne produkty reformacyjne: kartki, plakaty, 
odblaski z Różą Lutra i aniołki z psalmem, parasole, świeczniki.

WYDAWNICTWO WARTO
W 2016 roku wydaliśmy 3 pozycje dwujęzyczne: „Historia o praw-
dziwej księżniczce” Hanny Paszko i agendy zawarcia małżeństwa: 

„Ślub kościelny-Kirchliche Trauung“ i „Ślub kościelny-Marriage ce-
remony“, a także „Jezus Chrystus i Kościół Boży” i „Oto idą dni” 
ks. prof. Manfreda Uglorza, „Pozostała tylko nadzieja” Lidii Czyż 
oraz „Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej Księdze zgody” 
Jerzego Sojki. Wydaliśmy także 29 płyt z wykładami, ewangeliza-
cjami i seminariami z Tygodni Ewangelizacyjnych.
To był też ostatni rok wydawania czasopisma „Warto”, które wy-
chodziło przez 17 lat w wersji papierowej i przez 3 w Internecie, 
a było tworzone przez te lata przez ponad 80-osobowy zespół 
wolontariuszy.
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NASZE AKCJE CHARYTATYWNE
Rodzina rodzinie   od 1999 roku 
Prezent pod choinkę   od 2001  
Pomoc dla Afryki   od 2007 
Daj dzieciom nadzieję   od 2009  
List do Dzieciątka   od 2011 
Szpital w Asuanie   od 2012

RODZINA RODZINIE
W ciągu roku udzielaliśmy regularnego wsparcia 3 rodzinom oraz 
przez kwartał wspieraliśmy śląską rodzinę, która znalazła się 
w kryzysie z powodów zdrowotnych. W lipcu częściowo pokryliśmy 
koszty uczestnictwa w Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielo-
wie matce z dzieckiem i dofinansowaliśmy pobyt podopiecznej
bytomskiej grupy pedagogów ulicy UNO na naszym obozie let-
nim w Niedzicy. Udzieliliśmy także wsparcia polsko-czeskiej gru-
pie wolontariuszy, niosących pomoc uchodźcom w południowej 
Europie. Łącznie w roku 2016 udzielono wsparcia finansowego 
w wysokości 14 643 zł. 

PREZENT POD CHOINKĘ 
To była już 16 edycja tej akcji. Dzięki hojności polskich darczyń-
ców z przedszkoli, szkół i Kościołów wysłaliśmy 5 556 paczek 
świątecznych na Białoruś, Ukrainę i do Rumunii do dzieci zagro-
żonych ubóstwem.

OK. 300 WOLONTARIUSZY: koordynatorzy regionalni, lokalni, ko-
ordynatorzy miejsca-szkoły, parafii; osoby pomagające przy se-
gregowaniu, zwożeniu, pakowaniu i in.

DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ
To fundusz finansowego wsparcia wypoczynku dla dzieci i mło-
dzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, prowadzo-
ny przez nas cały rok. Dofinansowanie otrzymało 15 osób do

„Fajnego!” obozu dla młodzieży i 2 osoby do obozu dla dzieci „Z 
Przyjacielem”.

NASZ PORTAL EGZEGEZA.PL 
Tu zamieszczaliśmy komentarze tekstów biblijnych - w 2016 
roku było to 50 opracowań napisanych przez 8 egzegetów  
i egzegetek. Strona miała ponad 25 000 odsłon.

OBIADY NA KÓŁKACH I TRANSPORT
Wydaliśmy 20 710 OBIADÓW 
Gotowaliśmy obiady dla pracowników, wolontariuszy,  
osób starszych i samotnych mieszkających na terenie  
gmin: Goleszów, Cieszyn i Ustroń.
Przejechaliśmy 28 068 km

LIST DO DZIECIĄTKA
Idea tej akcji jest prosta: prosiliśmy dzieci, z którymi pracuje-
my w bytomskich dzielnicach Bobrek i Rozbark, aby napisały list 
do Dzieciątka. Potem listy przekazywane były chętnym osobom  
i grupom, które przygotowały prezenty dla ich autorów. Nie chodzi 
więc o zbiórkę pieniędzy, lecz o samodzielne zakupienie, zapako-
wanie i przyniesienie prezentu dla konkretnego dziecka. Prezenty 
zostały przekazane dzieciom przez naszych pedagogów ulicy pod-
czas spotkań wigilijnych oraz prywatnych wizyt w domach.

PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE
W 2016 roku mieliśmy 33 pracowników etatowych (w tym oso-
by, które są na urlopach macierzyńskich itp.), 52 pracowni-
ków na umowy zlecenie i 21 pracowników na umowy o dzieło.  
1 osoba z naszej załogi pracuje poza granicami kraju - w Asu-
anie (Egipt).
Stałych wolontariuszy z umowami było 94, a tzw. akcyjnych 
łącznie pomagało nam w skali roku około 816. 

W 2016 roku odbyło się 7 ślubów obecnych i byłych pracowników 
i wolontariuszy.
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3 X TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY
To nasze ważne otwarte imprezy letnie, które odbywają się 
w trzech miejscach w Polsce.

Dzięgielów, 2-10 lipca 2016
• 9 spotkań ewangelizacyjnych dla dorosłych - 10 600 uczestni-
ków, 8 800 wyświetleń on-line
• 27 spotkań ewangelizacyjnych dla dzieci w 3 grupach - 2 000 
uczestników
• 50 spotkań typu seminaria, zajęcia dla dzieci i młodzieży
• 8 koncertów
• 2 nabożeństwa

254 WOLONTARIUSZY: wykładowcy, seminarzyści, prowadzący 
zajęcia dla dzieci, młodzieży; rejestrację, kawiarenkę, nadzoru-
jący wyżywienie, odpowiedzialni za porządek, stronę techniczną, 
nagłośnienie, przekaz video

Zelów, 17-24 lipca 2016
• 7 spotkań ewangelizacyjnych z koncertami dla dorosłych - 680 
uczestników
• 7 seminariów - 260 uczestników
• 6 spotkań dla dzieci w ramach półkolonii - 360 dzieci
• 2 nabożeństwa - 460 uczestników

42 WOLONTARIUSZY: seminarzyści, wykładowcy, osoby prowa-
dzące zajęcia dla dzieci, kawiarenkę i zajmujące się porządkiem

Mrągowo, 21-28 sierpnia 2016
• 7 spotkań ewangelizacyjnych z koncertami dla dorosłych - 530 
uczestników
• 7 seminariów/warsztatów - 160 uczestników
• 7 spotkań dla dzieci - 240 dzieci
• 2 nabożeństwa - 240 uczestników

26 WOLONTARIUSZY: seminarzyści, wykładowcy, osoby prowa-
dzące zajęcia dla dzieci, kawiarenkę i zajmujące się porządkiem

PARTNERZY 
115 parafii ewangelicko-augsburskich i ewangelicko-reformowanych, 60 szkół  
i przedszkoli w całej Polsce (dot. Prezentu pod choinkę)
Asseco Poland S.A.
Baza Sprzętu RKS 
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
Centrum Ewangelickie im. Matki Ewy
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość
Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH
Diakonat Żeński Eben-Ezer 
Diakonia Kościoła
Diecezja katowicka Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Diecezja warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży diecezji cieszyńskiej
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży diecezji katowickiej
Evang. Kirche A.B. Romanien
Evang. Synodal. Presbytor. Kirche A.B. Romanien
Evangelisch-Lutherische Gemeinde Grodno, Białoruś
Ewangelickie Centrum Diakonijne Słoneczna Kraina w Katowicach
FabLab Wisła
Forum Kobiet
Fundacja Chewra Ukraina
Fundacja Dom Nadziei w Bytomiu
Fundacja INICJATYWA
Fundacja Różyczka w Gliwicach
Fundacja Zacisze Grażyny w Niewieszy
Gmina Bytom
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach 
Grupy młodzieżowe, studenckie i klasy szkolne: Szwecja, Radom, Warszawa, 
Bielsko-Biała, Bytom, Dzięgielów, Cieszyn, Żory, Golasowice, Dębowiec, Pogórze, 
Skoczów, Słupsk, Wisła
HL Display
Kierownik Działu Gospodarki Ściekami
Klub Integracji Społecznej MOPR w Zabrzu
Koło Pań parafii ewangelickiej w Bładnicach
Komenda Policji w Gliwicach (Wydział Prewencji)
Komenda Policji w Świętochłowicach
Komendant Gminny OSP 
Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce
LO im. Osuchowskiego w Cieszynie 
Mentorendienst Osteuropa
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach    
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 
Ochotniczy Hufiec Pracy w Gliwicach
Ochotniczy Hufiec Pracy w Pyskowicach
Open Doors Polska
OPiLU w Zabrzu
Osoby prywatne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
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FINANSE

Przychody              3 338 897,16
Dotacja kościoła nadziałalność misyjną 250 000,00
Granty krajowe 886 692,23
Dotacje zagraniczne 175 390,38
Darowizny i ofiary 68 3707,17
Przychody z tytułu 1% 76 990,39
Przychody ze sprzedaży towarów i usług 104 6813,23
Obrót wewnętrzny 118 849,75
Pozostałe przychody 100 454,01
 
Koszty 3 282 550,43
Koszty zrealizowanych działań statutowych 1 881 095,32
Wynagrodzenia pracowników świeckich 767 165,66
Koszty utrzymania duchownych 82 633,53
Koszty prac zleconych 73 132,82
Koszty sprzedaży towarów 398 087,69
Media (gaz, prąd, woda) 57 699,39
Amortyzacja 8 485,95
Składka kościelna 4 858,95
Pozostałe koszty 9 391,12
WYNIK 56 346,73

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
P.P.H.U. JERZY
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jeleniej Górze-Cieplicach
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mrągowie
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Radomiu
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rudzie Śląskiej
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świętochłowicach
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle
Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
Parafia Rzymskokatolicka w Dzięgielowie
Parafia w Golasowicach
Portal Luteranie.pl
Portal Wiara.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie                
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach     
PPHU Elpol 
Prezes Zarządu OSP Dzięgielów
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie
Salvati Copii Filiale Iasi
Sąd Okręgowy w Bielsku–Białej (Kurator Okręgowy)
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Sąd Okręgowy w Katowicach (Kurator Okręgowy)
Sąd Rejonowy w Cieszynie (Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej)
Sąd Rejonowy w Gliwicach
Sąd Rejonowy w Raciborzu
SOW w Chorzowie
Stowarzyszenie Być Razem w Cieszynie 
Stowarzyszenie Chcemy Pomóc w Katowicach
Stowarzyszenie GTW w Gliwicach
Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny Pomocna Dłoń w 
Raciborzu
Stowarzyszenie PoMOC w Katowicach
Studio DR
Synodalna Komisja Kobiet Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie
Śląska Fundacja Błekitny Krzyż
Śląska Wspólnota Rycerskiego Zakonu Joannitów
Śniadanie dla kobiet
Teatr Dobrego Serca w Warszawie
Towarzystwo Biblijne
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Gliwicach
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce
Wiredot
Wójt Gminy Goleszów  
Wrocławskie Forum Kobiet
Wspólnota Drzewo Oliwne
Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego

W 2016 roku fanpage CME polubiło 356 osób i na ko-
niec roku łączna liczba fanów wynosiła 2 601. W ciągu 
roku nasze portale odwiedziło 244 362 użytkowników, 
najwięcej w lipcu 46 309 w czasie największej imprezy 
ewangelizacyjnej, z której wykłady i spotkania główne 
transmitowane były online i dostępne na naszym kanale 
na YouTube, średnia ilość wyświetleń jednego spotkania 
ewangelizacyjnego wnosi 1 200 (dane z 20.04.2017r.).

NASZE PORTALE: cme.org.pl I warto.com.pl  
warto.cme.org.pl I egzegeza.pl I te.cme.org.pl  
prezent.cme.org.pl I tpipp.pl I prochrist.pl I jesushouse.pl







Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
www.cme.org.pl | cme@cme.org.pl
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